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 : الحصائية الشهرية لشركات االستثمار 
ً
 : بنك الكويت املركزي  لدى ةسجلامل و/أو    هيئة أسواق املالاملرخصة من أوال

 
 

 

التمويلية    ركات االستثمار بلغ عدد ش ▪ املال  اسو أهيئة    املرخصة من والخدمات  الكويت املركزي  سجلامل  و/أوق  بنك  نهاية شهر    63ة لدى  في  شركة 

 48أي ما نسبته  ر،  اتحاد شركات االستثمافي    عضو  شركة   30، منها  2021  أغسطس
 
شركة    االتحاد لى أعضاءإيضاف    .من عدد الشركات  % تقريبا

 .باالتحاد شركة عضو 31لى  إليصل املجموع  مالية وساطة

من   ركات االستثماربلغ عدد ش ▪ املال  اسو أهيئة    املرخصة  املركزي  سجلامل  و/أوق  الكويت  بنك  لدى  ال أواملتوافقة مع  ة  الشريعة    23  سالميةحكام 

  %50، أي ما نسبته اتحاد شركات االستثمارفي  عضوشركة  16منها  شركة،
 
 .من عدد الشركات تقريبا

  .2021 نهاية شهر يوليومليار د.ك. كما في  23.92املركزي  الكويت بلغ حجم األصول املدارة من قبل شركات االستثمار حسب بنك ▪

 

  2021 أغسطس

 47 هيئة أسواق املال  منعدد شركات االستثمار املرخصة 

 48 ة لدى بنك الكويت املركزي سجلعدد شركات االستثمار امل

املرخصة االستثمار  شركات  املسجلة  مجموع  بين    -و/أو  االشتراك  أو  و باالنفراد  املال  أسواق    بنك هيئة 

 املركزي   الكويت
63 

افقة مع الشريعة ال  املسجلةو/أو   املرخصةعدد شركات االستثمار   32 سالمية واملتو

 31   شركات االستثمار عدد أعضاء اتحاد 

افقة مع الشريعة ال  شركات عدد أعضاء اتحاد   16 سالمية االستثمار املتو

 15 التقليدية  االستثمار  شركات عدد أعضاء اتحاد 

 

                  

16

15

الشركات األعضاء في االتحاد

إسالمية تقليدية

32

31

أو /شركات االستثمار المرخصة و
المسجلة 

إسالمية تقليدية
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ً
 لألوراق املالية:املدرجة في بورصة الكويت )الخدمات املالية(   الحصائية الشهرية لشركات االستثمار : ثانيا

 
 

 

املالية(  بلغ عدد شركات االستثمار ▪ الكويت    )الخدمات  نهاية    47املدرجة في بورصة  اتحاد    18، منها  2021  أغسطسشهر  شركة في  شركة عضو في 

 38ما نسبته    أيشركات االستثمار،  
 
 . من إجمالي الشركات املدرجة في البورصة % تقريبا

 

شركات عضو في   7منها    شركة،   51  سالمية واملتوافقة مع أحكام الشريعة ال املدرجة في بورصة الكويت  )الخدمات املالية(  بلغ عدد شركات االستثمار   ▪

 .واملتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية في البورصة  شركات االستثمار املدرجةإجمالي % من  47ما نسبته أي    ،اتحاد شركات االستثمار
 

أموال   ▪ رؤوس  يقارب    شركات بلغت  ما  الكويت  بورصة  في  املدرجة  منها    2.33االستثمار  كويتي،  دينار  أموال شركات    854مليار  رؤوس  دينار  مليون 

 .2021لعام  ثانيالالربع نهاية  فيكما ، الشركات املدرجة موال% من مجموع رؤوس األ 37أي ما نسبته   راألعضاء في اتحاد شركات االستثما االستثمار 
 

مليار دينار حصة الشركات األعضاء في اتحاد شركات  2.32مليار دينار كويتي، منها  17.87ركات االستثمار املدرجة ما يعادل  لش  األصول   إجماليبلغ   ▪

 .2021 الربع الثاني لعامكما في نهاية ، األصول تلك  % من إجمالي 13أي ما نسبته  االستثمار 
 

الكويت   ▪ ، حيث تبلغ حصة الشركات األعضاء باتحاد شركات  كويتي  مليار دينار  13.32بلغ إجمالي املطلوبات لشركات االستثمار املدرجة في بورصة 

 .2021 الربع الثاني لعامكما في نهاية  ،املطلوبات  تلك % من إجمالي5أي ما نسبنه   كويتي مليار دينار 0.65االستثمار منها حوالي 

الكويت  ب ▪ بورصة  في  املدرجة  االستثمار  لشركات  الدخل  صافي  إجمالي  كويتي  117.93لغ  دينار  باتحاد    ،مليون  األعضاء  الشركات  تبلغ حصة  حيث 

 . 2021لربع الثاني لعام ل  ،% من إجمالي صافي الدخل43أي ما نسبته    مليون دينار كويتي 50.24شركات االستثمار حوالي 

 2021 غسطسأ

 47 املدرجة في بورصة الكويت)الخدمات املالية(  االستثمار   شركاتعدد  

 18 املدرجة في بورصة الكويت االستثمار  شركات تحاد في اعضاء الشركات ال عدد 

افقة مع الشريعة ال  االستثمار   شركاتعدد    15 سالميةاملدرجة املتو

افقة مع الشريعة ال  في االتحاد العضاء  شركاتعدد    7 سالمية املدرجة املتو

 2.33 املدرجة )مليار د.ك(   االستثمار  شركات رؤوس أموال  

 0.85 املدرجة )مليار د.ك(  ركات االستثمار ش  اتحادفي عضاء الشركات ال موال  أرؤوس 

 17.87 املدرجة )مليار د.ك(  االستثمار  الصول لشركات إجمالي 

 2.32 أعضاء االتحاد املدرجة )مليار د.ك(  االستثمار  الصول لشركات إجمالي 

 32 .13 املدرجة )مليار د.ك(  االستثمار   شركاتلإجمالي املطلوبات 

 0.65 )مليار د.ك(  أعضاء االتحاد املدرجةشركات  لإجمالي املطلوبات 

 117.93 املدرجة )مليون د.ك(  ركات االستثمار لشصافي الدخل 

 50.24 عضاء االتحاد املدرجة )مليون د.ك( أ ركات االستثمار لش صافي الدخل

 3.55 املدرجة )مليار د.ك(  االستثمار ركات القيمة السوقية لش

 1.28 القيمة السوقية للشركات أعضاء االتحاد املدرجة )مليار د.ك( 

 16.34 املدرجة  ركات االستثمار ( لش (P/Eمكرر الربحية 
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 : أداء قطاع 
ً
 : 2021 أغسطس ( في بورصة الكويت خالل شهر الخدمات املالية)االستثمار  ثالثا

 
 

 

 مرتفع، نقطة 6,786.81عند  2021 أغسطس  لبورصة الكويت في نهاية شهر  لعاماملؤشر اأغلق  ▪
 
 .%3.13 بنسبة 2021 يوليو  غالق شهر إعن  ا

 ، نقطة 7,431.56عند  2021أغسطس  لبورصة الكويت في نهاية شهر ول لسوق األ أغلق املؤشر ا ▪
 
 .%3.73 بنسبة 2021إغالق شهر يوليو عن مرتفعا

اأغلق   ▪ الرئيس ي  املؤشر  نهاية شهرلسوق  في  الكويت    ،  نقطة  5,507.44عند    2021أغسطس    لبورصة 
 
يوليو  عن  مرتفعا  بنسبة   2021إغالق شهر 

1.29% . 

 رتفاع ا 2021 أغسطسر الخدمات املالية في نهاية شهر شهد إغالق مؤش ▪
 
 . نقطة 1,260.04 على ليغلق، %3.55 نسبةب ا

التداول    قيمة  ي% من إجمال24.98شكل  ي، لأغسطسخالل شهر  كويتي  مليون دينار    317.8ل  الخدمات املالية ما يعادلقطاع  التداول    قيمة  تبلغ ▪

 .مليار د.ك 1,272.6البالغ   الكلي في بورصة الكويت

  2021أغسطس 

 6,786.81 لبورصة الكويت عام إغالق املؤشر ال

 7,431.56 إغالق مؤشر السوق الول لبورصة الكويت

 5,507.44 لبورصة الكويت رئيس يإغالق مؤشر السوق ال

 1,260.04 إغالق مؤشر قطاع الخدمات املالية

% .133 لبورصة الكويت لعام التغير الشهري للمؤشر ا  

% .733 لبورصة الكويت لول ا السوق  التغير الشهري ملؤشر   

% 91.2 لبورصة الكويت  السوق الرئيس ي التغير الشهري ملؤشر   

% 3.55 التغير الشهري ملؤشر قطاع الخدمات املالية   
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 القيمة المتداولة الشهرية

 

سلع استهالكية
8,231,582.77(%0.65)

4,147,717.14النفط والغاز
(0.33)%

499,553,097.18بنوك
(39.25)%

مواد أساسية
8,099,036.28(0.64)%

(  24.98%)خدمات مالية
317,853,174.80

%(  1.91)خدمات استهالكية
24,248,921.99

اتصاالت
(4.17%  )

53,062,184.00

صناعية
(9.59%  )

122,108,448.53

78,060.47تكنولوجيا
(0.006)%

224,604,257.87عقار
(17.65%)

9,563,789.22منافع
(0.75%)

تأمين%( 0.09)
1,082,017.27

رعاية صحية%( 0.002)
26,218.97


